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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2021
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Föreningen   med    fartGOTLANDS MOTORFORENING
BIL, CROSS      ENDURO, SPEEDWAY

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2016
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UPPGIFTER TILL 2020 ÅRS VERKSAMHETSBERÄTTELSE,
ÅRSMÖTE 2021 
Styrelserna för Gotlands Motorförening får härmed avgiva följande
verksamhetsberättelse för år 2020, det 99:e verksamhetsåret
Allians med spec.klubbar bildades 1989, 31:e verksamhetsåret

Medlemsantalet var 2020-12-31, st, (687) fördelat 821 enligt följande:
Inom parantes 2019 års siffror.

Avgitfstbefriade och ständiga medlemmar: 140 (142)
Medlemmar 7 - 20 år: 170 (127)
Övriga medlemmar: 511 (418)

Fördelning mellan klubbarna: 
Totalt: Bil 347 (376)     Speedway/Enduro 58 (110) Motocross 414 (201)
varav 7 - 20 år: 45 (42) 12 (6) 112 (79)

Medlemsavgiften i respektive klubb: 200:-/aktiv medlem. Familj 350:-

25- års medlemskap/Veteran. Klubbnål
Lise-Lotte Segerdahl Vahlby Allégatan 74, 621 49 Visby
Lasse Nilsson Eskelhem Lingsarve 311 622 70 Gotlands Tofta
Anders Hallenbring Hejdeby Helgetvär 148 621 76 Visby

Klubbmästare. GMF:s Bronsplakett
Bil: Pandemin, inga DM-tävlingar

som ger klubbmästare

Cross: 85 G William Arenvi
85 U Otto Gustavsson
125 U Albin Werkander
Bredd Mats Johansson

Speedway: Ungdom Ingen tävling
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SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET 2020

Gotlands Motorförenings alliansstyrelse har under det gångna verksamhetsåret 
hållit ett flertal protokollförda sammanträden.
Tävlingsverksamheten i respektive klubb under detta Pandemiår har det mesta 
varit inställt. Restriktionerna har ändrats flera gånger under året. När de aktiva 
med mekaniker och funktionärer inte räknades i antalet medverkande kunde vi 
genomföra några rallytävlingar utan publik.

Motocrossen har däremot kunna genomföra träningsläger, klubbtävlingar och lagträning, dock 
inte Stockholmscrossen, en planerad ungdomstävling samt serielag.

Bilklubben 
Radiostyrd Bilsport, se sid 6.
Folkrace se sid 6.
Rally, se sid 7.

Speedwayklubben 
se sid 8.

Motocrossklubben 
se sid 9. 

Alliansens styrelse valde till årets stipendiat Morgan Carlsson för sitt stora engagemang i 
Cross klubben.

Alliansens klubbar är anslutna till Svenska Bilsportförbundet, Svensk Speedway samt Svenska 
Motorcykelförbundet.

Alliansstyrelsen vill på detta sätt tacka alla medlemmar, respektive förbund, representanter för 
massmedia, Region Gotland, Destination Gotland och Idrottens Ö samt Gotlands Idrottsförbund 
för ännu ett år med gott samarbete.

Claes Randlert 
Ordförande
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STYRELSESAMMANSÄTTNINGAR

Gotlands Motorförening Allians
Claes Randlert Ordförande
Rune Gustavsson Vice ordförande
Jane Erixon Sekreterare
Susann Olofsson   Kassör
Jörgen Hellström               Ledamot
Lars-Åke Jakobsson Hedersledamot
Anette Westöö Bil
Anders Björkén Bil
Micael Bäckström Cross
Sven-Olof Engström Cross
Roger Svensson Speedway
Freddy Sirland Speedway

Gotlands Motorförenings Bilklubb.
Anette Westöö Ordförande
Christoffer Jakobsson Vice ordförande
Anders Björkén Sekreterare
Anders Selin Kassör
Jenny Mårtensson Ledamot
Claes Randlert Ledamot
Urban Hellenberg Ledamot
Mikael Martis Suppleant

Gotlands Motorförenings Speedwayklubb.
Roger Svensson Ordförande
Freddy Sirland Vice ordförande
Yvonne Danielsson Sekreterare
Tim Svensson Kassör
Jan Tidblom Ledamot
Peter Olofsson Ledamot
Linus Stuxberg Ledamot
Linda Olofsson Suppleant

Gotlands Motorförenings Motorcrossklubb
Micael Bäckström Ordförande
Sven-Olof Engström Vice ordf.
Morgan Carlsson Sekreterare
Johanna R Bengtsson Kassör
Per Törner Ledamot
Erik Larsson Ledamot
Jonas Edwardsson Ledamot
Stefan Mattsson Suppleant
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ÅRSMÖTE

DU och alla övriga medlemmar inbjudes/kallas till gemensamt årsmöte
 med GMF allians och GMF:s specialföreningar den

23 mars 2021 kl. 19.00 
Denna gång blir det digitalt pga corona

Mötet kommer att ske i TEAMS.  
Senast vecka 11 kommer det att finnas en länk till ett gemensamt 

TEAMS möte på respektive klubbs hemsida.
Ett tillfälle att testa utrustning (PC, läsplatta eller telefon) 

kommer att finnas någon dag innan mötet.  

För PC och läsplatta krävs inget speciellt program

Årsavgifter för 2020, 200:- per medlem eller 350:- för hela familjen kan
insättas på respektive förenings plusgirokonto.

Visa att Du är stolt över vår förening genom att infinna Dig
på årsmötet, det förväntas av Dig!

Välkomna
Styrelserna
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GOTLANDS MF:s BILKLUBBS, VERKSAMHETSBERÄTTELSER 2020
STYRELSEN
2020 är bilklubbens 31:a verksamhetsår inom GMF: s Allians. 2020 var ett 
speciellt år för alla i och med Coronapandemin. Många tävlingar, utbildningar och 
andra sammankomster har fått ställas in eller lösts digitalt. Styrelsen har haft nio 
protokollförda sammanträden samt årsmöte den 18 februari

FOLKRACE 
 I KM var det inga tävlande. Klubben har haft få tävlande i år lika så med tävlingar på grund av 
covid-19.
Gutafestivalen vecka 29 ställdes in. Men det blev istället 2 mindre tävlingar under den veckan.
bästa förare under dom 2 tävlingarna blev Elias Björkdahl.

RADIOSTYRD BILSPORT
Året blev inte som planerat för våra förare, då pandemin ställde till det med planerade fastlands 
tävlingar, antingen blev de inställt, flyttade eller för få deltagare. Men några förare genomförde 
inplanerad resa trots inställd tävling och passade på att träna på flera banor under planerad 
tävlingshelg.

Vi utförde en hel del underhåll på banan, bland annat mossbekämpning på matta och 
banmarkering. 

Under vintermånaderna har träning bedrivits inomhus med eldrivna 1/10 OR i lokal vid Skäggs. 

Under sommarperioden har träning bedrivits i 1/8 OR på utomhusbanan med både El- och  
Nitrobilar.

Prova på bilarna har varit igång vid några tillfällen så att besökare har fått prova på.

Vi har haft besök av fastlands förare under året. Vi har under året inte haft några lokala tävlingar, 
med tanke på den pandemi som varit.

Vi försöker synas så mycket det går och vi finns på sociala medier och har en egen hemsida med 
all tänkbar information om vår verksamhet, klubben och banan.
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RALLY
Årets rallysäsong blev som för alla andra sportgrenar väldigt speciell.
Covid-19 satte spår även i rallysporten med många tävlingar inställda som följd.
Vi fick i bilklubben börja med att ställa in både Rally Gotland och första deltävlingen i den för året nya Gotland 
Rally Cup som båda skulle körts under April månad. Efter någon månad tog vi även beslutet att ställa in hela 
Gotland Rally Cup och sikta på 2021 med denna roliga nysatsning.

I Juni månad kom lättnader i restriktionerna och vi tog beslutet att dra igång tävlingsverksamheten igen, den 
11 Juli kördes Sommarspecialen i utkanten utav Visby med 44 startande ekipage från olika delar utav landet. 
Segrade gjorde Lars Stugemo/Karl-Olov Lexe från KAK Motorsport, bästa gotlänning sågs Bosse Gustafsson/
Håkan Marions från arrangörsklubben.

Efter Sommarspecialen arrangerades SMA Sprinten i Bunge på norra delen utav ön, 23 ekipage kom till 
start och segrade gjorde Christoffer Jacobsson/Ola Åkerblom före Patrick Arvidsson/Jane Erixon, båda från 
arrangörsklubben.

JR Motorsport Pokalen 10 Oktober fick avsluta rallysäsongen på ön, med HQ vid Tingstäde Fästning och med 
specialsträckor i skogarna kring Slite, Lärbro och Hejnum fick dom tävlande för första gången för året ge sig ut 
på ”riktiga” rallysträckor. Trots regn och rusk var ändå humöret bland tävlande och funktionärer på topp, totalt 
kom 31 ekipage till start och totalsegrare blev återigen Lars Stugemo/Karl-Olov Lexe  från KAK Motorsport 
efter en hård fight med Bosse Gustafsson/Håkan Marions, båda tävlandes i 4wd klassen. 

I Rally SM har vi under året representerats av Sebastian Johansson med Jesper Elfver som kartläsare, duon 
inledde med en tredje plats i premiären uppe i Vännes, sedan slog Covid-19 till med inställda tävlingar som 
följd. Under uppehållet skedde både bilbyte med klassbyte som följd. East Sweden Rally resulterade i en 
sjätteplats och Rally Bilmetro en åttonde, totalt en elfteplats i SM 2020 Trimmat 2wd.

Även våra duktiga kartläsare, Tobias Steen & Madelene Buskas har tävlat i SM under året.
Tobias tillsammans med Simon Karlsson från Gullabo RC körde till sig en femte plats i Trimmat 2wd under 
Snapphanerallyt i Hässleholm.

EMK Kannan i Eskilstuna den 12 September deltog hela åtta ekipage från klubben, bästa gotlänning blev 
Christoffer Jacobsson/Tobias Steen med en niondeplats totalt och femte plats i klassen A-förare 2wd. Övriga att 
nämnas är bröderna Jonny och Joakim Hederstedt, Jonny vann klassen B-förare 2wd och kom på fjortonde plats 
totalt, lillebror Joakim var inte sämre han med seger i klassen C-förare Grp E som resultat. Totalt kom hela 186 
ekipage till start, vilket visade sig vara årets största tävling.

Rallytjejerna har under året varit med och arbetat under Rally Sweden samt våra egna tävlingar.

C-förarpriset tilldelades 2019 Niclas Wiman för fina rallyframgångar här hemma och på fastlandet.

Vi hoppas såklart att se er alla även år 2021. Tusen Tack !
GMF:s Bilklubb        Anette Westöö           Ordförande
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GMF,s Speedwayklubb 834001-3252 Verksamhetsberättelse 2020

GMF SPEEDWAYKLUBB har under året haft 7 protokollförda styrelsemöten  
samt årsmöte med Alliansen den 18 februari 2020.

UNGDOM 80cc  
Herman Ahlgren och Harald Fohlin är två ungdomsförare som tränat flitigt under 
säsongen, de har utvecklats i sin körteknik och tagit stora kliv framåt då dom inköpt egna 
tävlingscyklar. 

JUNIOR 500cc  
Philip Olofsson har under säsongen 2020 tävlat för Nässjö Div.1.  
12 matcher  
54 heat  
50 inkörda poäng 

Philip kommer säsongen 2021 att ingå i förartruppen Västervik Eliteserien och tävla i 
Allsvenskan för Griparna samt Nässjö i Div.1. 
 
HEJDEBY / PROVA PÅ  
Vi planerade att utveckla vår prova på och ungdomsverksamhet under 2020 men Pandemin 
som bröt ut lagom till vår säsongsstart satte käppar i hjulen för oss.  
Vi hoppas kunna göra nya satsningar 2021.  
Till säsongen 2021 kommer vi att investera i 1-2 nya prova på cyklar samt inköp av ny 
skyddsutrustning. Fortsatt engagerar vi oss för att kunna arrangera ett träningsläger på 
Hejdebybanan för ungdomsförare. 

ANLÄGGNINGEN  
Arbetet med anläggningen i Hejdeby pågår kontinuerligt, pandemin bromsade oss till viss 
del men vi har fortsatt jobbat med en del mindre projekt på anläggningen. Vi beviljades av 
Region Gotland anläggningsbidrag samt investeringsstöd 2020 .  

GOTLAND GRAND NATIONAL
I den 37:e upplagan av GGN åtog sig klubben att likt tidigare utföra arbeten i starten. 
 
 
Nu ser vi fram emot ett nytt spännande 2021!  
Tack alla medhjälpare, funktionärer, Bysarnas vänner, sponsorer och medlemmar.  

GMF Speedwayklubb
Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare
Roger Svensson Freddy Sirland Tim Svensson Yvonne Danielsson

Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant 
Peter Olofsson Jan Tidblom Linus Stuxberg Linda Olofsson
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Årsberättelse 2020
Trots pandemi och restriktioner så har GMF motocross haft ett händelserikt år. 
Vi har genomfört 3 träningsläger, 2 klubbtävlingar och 1 lagträning, flertalet 
arbetsdagar och framförallt ökat säkerheten rejält för vår bangrupp genom att pensionera den gamla 
vattenbilen och investerat i ett bevattningssystem istället. Ingen träning har blivit inställd pga 
pandemin, däremot var vi tvungna att ställa in stockholmscrossen och vår planerade ungdomstävling 
under sommaren. Vi har under året utvecklat en stabil ekonomi.

Tyvärr blev det heller inget serielag då dessa tävlingar var intsällda

KALLES CROSS-SKOLA 
Kalles crosskola är värt att nämna, den utvecklas hela tiden och den är nu ofta uppdelad i två grupper 
eftersom antalet deltagare ökar konstant. 
 
KM
 1:a 2:a 3:a
85G William Arenvi Agnes Werkander Melker Lien
85 U Otto Gustavsson Axel Lagerström Melwin Bäckström
125 U Albin Werkander Martin Tell Albin Berglind
Bredd Mats Johansson Jennifer Johansson Hannes Leijonwall

SKOGSHOLMSBANAN
Skogsholmsbanan eller tippen som den kallas har under en längre tid varit nedläggningshotad på 
grund av den sluttäckning av Visby deponi som Region Gotland är ålagda av Länsstyrelsen att 
genomföra.

Vi har efter ett noga studerande av ”handboken för sluttäckning av deponi” hittat en möjlig väg 
framåt som vi sedan presenterat för de representanter som ansvarar för deponierna. Hitintills har detta 
mottagits positivt och håller på att arbetas in i den förstudie som ligger till grund för Länsstyrelsens 
eventuella godkännande.

Oavsett utfall på Länsstyrelsens beslut så ligger planen för täckning av deponin på andra områden 
först vilket betyder att vi får några år innan det är dags att täcka själva banan. 

GGN
Som bästa GMF förare i GGN blev Gustav Hallgren som får sitt namn ingraverat i vandringspriset. 
Stort grattis till alla förare. GMF motocross hade som tidigare år hand om besiktningen vid GGN och 
vi var ett 30-tal som hjälpte till.

Vi vill tacka alla medlemmar, förare och sponsorer som aktivt engagerar sig i föreningen och gör det 
möjligt att bedriva den här verksamheten.

GMF Motocross
Micael Bäckström
Ordförande



10

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2021-03-23 MED 
GOTLANDS MOTORFÖRENINGS BIL-  / MOTOCROSS - / SPEEDWAYKLUBB 

1.   Fastställande av röstlängd för mötet.
2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.   Fastställande av föredragningslista.
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/
      räkenskapsåret.
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.   Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 
      verksamhets-/ räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Nya stadgar.
12. Val av
 a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 b) halva antalet övriga ledamöter ( tre st ) i styrelsen för en tid av två år;
 c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
 d) två revisorer jämte två suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrel 
 sens ledamöter delta;
 e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 
 f) ombud till Gotlands Motorförenings Allians årsmöte och Gotlands Bilsportförbund (GBF).
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan  
      avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i 
      kallelsen till mötet.

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR ÅRSMÖTE 2021-03-23 MED 
GOTLANDS MOTORFÖRENINGS ALLIANS 

1   .Fastställande av röstlängd för mötet.
2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.   Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.   Fastställande av föredragningslista.
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/
      räkenskapsåret.
7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.   Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/
      räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Nya stadgar.
12. Val av
 a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 b) halva antalet övriga ledamöter ( två st ) i styrelsen för en tid av två år;
 c) två revisorer jämte två suppleanter (ersättare) för en tid av ett år.
 I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan 
      avgö rande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i 
      kallelsen till mötet.
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UPPGIFTER TILL 2019 ÅRS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelserna för Gotlands Motorförening får härmed avgiva följande 
verksamhetsberättelse för år 2019, det 98:e verksamhetsåret 
Allians med spec.klubbar bildades 1989, 30:e verksamhetsåret

Medlemsantalet var 2019-12-31, 687 st, (937) fördelat enligt följande: 
Inom parantes 2018 års siffror.

Avgitfstbefriade och ständiga medlemmar: 142 (142)
Medlemmar 7 - 20 år: 159 (177)
Övriga medlemmar: 418 (618)

Fördelning mellan klubbarna: 
Totalt: Bil 376(389)     Speedway/Enduro 110(124) Motocross 201 (424)
varav 7 - 20 år: år    42 (43) 6 (9) 79 (125)

Medlemsavgiften i respektive klubb: 200:-/aktiv medlem. Familj 350:-

25- års medlemskap/Veteran. Klubbnål
Hans Fransson Box 79 623 31 Ljugarn
Conny Johansson Vibble Svarvareg 23 622 59 Visby

Klubbmästare. GMF:s Bronsplakett
Bil: Rally Grupp H 2 WD Mikael Olsson

Rally Grupp H 4 WD Tomas Johansson
Rally Grupp F Mikael Buskas
Rally Grupp E Anders Hallenbring
Folkrace Senior För få startande
Folkrace Junior För få startande

Cross: 50-65 William Arenvi
85 G Kevin Thomsson
85 U Albin Werkander
U17 Izac Söderstrand
Bredd Axel Wigström
JSE Pelle Tell

Speedway: Ungdom Ingen tävling
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2020

Skylt & Reklam Gotland AB, Visby 2021


